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Шановні колеги! 

 

           Національний медичний університет iмені О.О. Богомольця, 

СНТ імені О.А.Киселя запрошують Вас взяти участь у роботі 

секції студентів та молодих вчених науково-практичної 

конференції «Міждисциплінарні підходи до діагностики та 

лікування дитячих хвороб»,  яка відбудеться 19   квітня 2019 року  

у м Києві. 

  

Відкриття конференції  19 квітня 2019 р. о 9:30 в лекційній 

аудиторії  Дитячої клінічної лікарні №6 (вул. Л.Толстого,10). 

  

Початок реєстрації о 8:30. 

  

  



930-1045 

Фактори, що впливають на відношення батьків до вакцинації. 

Сидоренко Михайло Вікторович 

 (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)  

 

945-1000  

Пошук резервів для покращення рівня імунізації дитячого населення 

Коваленко Ярослав Сергійович 

 (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України») 

 

1000-1015   

 Анемія   Мінковського –Шоффара  у дітей: особливості перебігу. 

Клінічний випадок. 

Вавшкевич Анастасія Михайлівна  

(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)  

 

1015-1030  

Діагностика хронічного артриту скронево-нижньощелепного суглоба у 

дітей з ювенільним ідіопатичним артритом       

Цатурян Елеонора Ашотівна   

  (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця) 

  

1030-1045  

Офтальмологічні маски нейрофіброматозу. Клінічний випадок 

Джус Марія Юріївна  

(Національний медичний університет імені О.О.Богомольця)  
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 1045-1100  

Особливості мікробного «пейзажу» верхніх дихальних шляхів у дітей з 

мікроаспіраційним синдромом на тлі неврологічної патології  

Бовсуновська Катерина Петрівна 

 (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України») 

 

1100-1115  

Тенденції шкільного харчування у здорових дітей молодшого та старшого 

шкільного віку . 

Аксьон Катерина Геннадіївна  

(Національний медичний університет імені О.О.Богомольця) 

 

1115-1130 

Systemic lupus erythematosus with raynaud's syndrome: a challenging case. 

Sushmita Tiwary 

(Національний медичний університет імені О.О.Богомольця) 

 

1130-1145 

Біліарна дисфункція та її параметри при ГРВІ у дітей 

Мучичка Ірина Михайлівна  (ДВНЗ"УжНУ“) 

 

 1145-1200  

 Вітамін Д-статус та ліпідний обмін у дітей 

Новікова Любов Олегівна  

(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця) 

 

1200-1215  

Fever of Unknown Origin 

Dhingra Rishabh 

(Національний медичний університет імені О.О.Богомольця) 

 

 

  

 



1215-1230  

Оцінка нутритивного статусу хворих на хронічні захворювання печінки 

дітей та визначення нутритивного ризику . 

Правдюк Юлія Вікторівна 

 (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця) 

 

1230-12 45  

Особливості лістеріозу у новонародженої дитини. Клінічний випадок. 

Стоянова  Анастасія Вікторівна 

(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)  

 

1245-1300  

 Особливості харчової поведінки та ефективність дієтотерапії у дітей з 

метаболічним синдром. 

Хоменко Марія Вадимівна, Ревун Марія Костянтинівна  

(Київський національний університет імені Т. Шевченка) 

 

1300-1315  

Випадок нанізму у практиці дитячого ендокринолога 

Фенин Надія Дмитрівна 

(Національний медичний університет імені О.О.Богомольця) 

 

1315-1330  

Клінічний випадок новонародженої дитини з множинними вадами 

розвитку від матері з цукровим діабетом  

Лавренова Анастасія  

 (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця) 

 

1330-1345  

 Використання гаджетів та їх вплив на порушення циклу сон-неспання 

у дітей з метаболічним синдромом . 

Пастухова Юлія Ігорівна  

(Київський національний університет імені Т. Шевченка) 

 

 

  

  

  



1345-1400  

Ефективність застосування імуноглобуліна людини для 

внутрішньовенного введення в терапії хвороби Кавасакі у дітей 

Мефьод Катерина, Поправко Євгенія  

(ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

 

1400-1415  

Топографічні показники язика у дітей з вродженими та набутими 

порушеннями міжщелепного співвідношення. 

Сулейманов Алі  Мідатович  

(Національний медичний університет імені О.О.Богомольця) 

 

1415-1430  

Синдром Прадера-Віллі.Клінічний випадок. 

Соловей Микола 

 (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця) 

 

 Кава-брейк 

 

Сателітний симпозіум   від лабораторії  “Синево” 

 

1500-1515  

Навіщо лікарю знати про скринінгові лабораторні тести? 

 Кідонь Валерій Павлович 

лікар-експерт медичної лабораторії «СІНЕВО» 

 

1515-1530  

Від вітаміну Д до гормону Д 

Альюсеф Майя Хайдаровна 

(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця) 

 

1530-1545 

Залізодефіцитні стани, як не пропустити. 

Романенко Світлана Юріївна 

(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)  

 

 

 

  

 

Вручення сертифікатів, нагородження переможців.   




